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1. RESUMO 

A pesquisa na área da imagem corporal tem avaliado a percepção do tamanho 

corporal em relação ao próprio corpo e ao de outros indivíduos. A literatura mostra 

que ao avaliar objetos as pessoas têm mais acurácia do que ao avaliarem o próprio 

tamanho corporal. Os dados da literatura são divergentes em relação à avaliação do 

próprio tamanho corporal e do de outros indivíduos na população masculina. Além 

disso, a literatura mostra que existe uma relação entre nível de atividade física e 

percepção do tamanho corporal, porém existem poucos estudos que abordam o 

tema, principalmente em relação à população masculina. Portanto, o objetivo desse 

trabalho foi avaliar se o nível de atividade física influencia na acurácia da estimação 

do próprio tamanho corporal e do tamanho corporal de outros indivíduos. Para isso 

foram avaliados 120 universitários voluntários do sexo masculino, matriculados na 

Universidade de Ribeirão Preto. Eles responderam primeiramente à Escala de 

Figuras de Silhuetas, tanto para estimação do próprio tamanho corporal quanto para 

o tamanho corporal dos Estímulos (fotos de indivíduos do sexo masculino, 

representando Desnutrição, Eutrofia, Sobrepeso e Obesidade). Em seguida eles 

responderam à versão curta do Questionário Internacional de Atividade Física 

(IPAQ). Por último, foi realizada a avaliação antropométrica para classificar o estado 

nutricional dos participantes. Houve uma prevalência de 45% (n=54) de indivíduos 

considerados Ativos, seguidos dos grupos Muito Ativo, com 41% (n=49), e 

Sedentário/Pouco Ativo, com 14% (n=17). Em relação ao estado nutricional houve 

prevalência de Eutrofia, seguida de Sobrepeso e Obesidade Grau I, em todos os 

grupos do IPAQ. Em relação à estimação do próprio tamanho corporal e do tamanho 

corporal dos Estímulos Desnutrição e Eutrofia, observou-se maior acurácia do grupo 

Muito Ativo, com 35% (n=17) e 39% (n=19), respectivamente. Ao avaliar os 

Estímulos Sobrepeso e Obesidade a maioria dos universitários apresentou 

superestimação. Portanto, conclui-se que o nível de atividade física pode influenciar 

na percepção do próprio tamanho corporal e de outros indivíduos. 

2. INTRODUÇÃO 

Através da análise de vários estudos, Ribeiro e Tavares (2011) citam os 

estudos de Fisher (1986), que verificaram que a acurácia na avaliação do tamanho 

de objetos é maior do que quando se avalia o tamanho do próprio corpo e que 

“quanto maior a complexidade e similaridade com o corpo humano, menos o objeto 

é percebido de forma precisa. Esta relação de precisão agrava-se ainda mais 



quando esse objeto é o corpo de outra pessoa”. Isto pode estar relacionado ao fato 

de que quando a pessoa se movimenta, as formas do seu corpo se modificam, o 

corpo se apresenta como uma massa fluida, o que acaba dificultando a delimitação 

correta do seu tamanho.  

Alves (2014) realizou um trabalho com universitários de ambos os sexos, com 

o objetivo de avaliar a acurácia da estimação do próprio tamanho corporal e do 

tamanho corporal de outros indivíduos com diferentes estados nutricionais. A autora 

obteve como resultado que as mulheres tendem a superestimar o próprio tamanho 

corporal enquanto os homens se dividem entre subestimação e superestimação. Os 

indivíduos eutróficos do sexo masculino subestimaram mais seu tamanho corporal, 

enquanto indivíduos obesos superestimaram seu tamanho corporal. 

Ao avaliar a percepção corporal do outro através dos Estímulos, Alves (2014) 

observou que o sexo masculino apresentou subestimação para o Estimulo 

desnutrição e prevaleceu a superestimação entre os estímulos eutrofia, sobrepeso e 

obesidade. A autora observou também acurácia da estimação do tamanho corporal 

para os Estímulos desnutrição e eutrofia por parte dos participantes do sexo 

masculino. 

Souza (2014) replicou o trabalho de Alves e obteve os seguintes resultados: a 

maioria das mulheres superestimou o próprio tamanho corporal; em relação aos 

homens, ao contrário do estudo de Alves (2014), eles se dividem entre acurácia e 

superestimação. 

Na análise da avaliação da acurácia dos universitários sobre o tamanho 

corporal dos Estímulos, Souza (2014) descreve que o sexo masculino apresentou 

prevalência de acurácia do tamanho corporal dos Estímulos, seguido de 

superestimação e, por último, subestimação. 

Como se pode observar, os dois estudos relatados acima obtiveram 

resultados diferentes em relação à acurácia do próprio tamanho corporal e do 

tamanho corporal de outros indivíduos nos participantes do sexo masculino; estes 

dados justificam, portanto, a realização de um novo estudo com o sexo masculino. A 

literatura mostra ainda que existe relação entre nível de atividade física e percepção 

do tamanho corporal (TRIBESS; VIRTUOSO JUNIOR; PETROSKI, 2010). 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 



Avaliar se o nível de atividade física influencia na acurácia da estimação do próprio 

tamanho corporal e do tamanho corporal de outros indivíduos.  

3.2 Objetivos Específicos 

- Realizar avaliação antropométrica nos universitários para classificação do estado 

nutricional através do Índice de Massa Corporal. 

- Avaliar a estimação do próprio tamanho corporal, através da Escala de Figuras de 

Silhuetas. 

- Avaliar a estimação do tamanho corporal de outros indivíduos, através dos 

Estímulos utilizando a Escala de Figuras de Silhuetas. 

- Avaliar o nível de atividade física através do Questionário Internacional de 

Atividade Física. (IPAQ) 

4. METODOLOGIA 

 Foram avaliados 120 universitários voluntários do sexo masculino, 

matriculados em qualquer curso da Universidade de Ribeirão Preto/UNAERP, 

campus Ribeirão Preto – SP. Foram utilizados como critério de inclusão: Ser 

universitário, matriculado em qualquer curso da Universidade de Ribeirão Preto – 

UNAERP; Aceitar participar do trabalho; Não ser portador de deficiência física. Como 

critérios de exclusão foram utilizados: Não ser universitário da Universidade de 

Ribeirão Preto – UNAERP; Não aceitar participar do trabalho; Ser portador de 

deficiência física; Interromper a participação na pesquisa antes de seu término. 

 Os materiais utilizados em relação aos aspectos éticos foram a aprovação 

pelo Comitê de Ética sob o parecer no. 38849114.7.0000.5498; autorização para uso 

da sala 12 da Clínica de Nutrição; Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) apresentado aos voluntários para participação na pesquisa. Para avaliação 

antropométrica foram utilizados uma balança eletrônica (Filizola) e um estadiômetro 

de alumínio (Sanny).  

Na avaliação da acurácia da estimação do tamanho corporal foi utilizada a 

Escala de Figuras de Silhuetas (EFS) para adultos, masculina, que avalia a 

estimação e insatisfação com a imagem corporal, desenvolvida e validada para a 

população brasileira por Kakeshita e cols. (2009), e os Estímulos, que são fotos 

plastificadas criadas com a utilização de uma máquina fotográfica profissional, com 

21,5 cm de altura e 15 cm de largura, com fundo branco, de quatro indivíduos do 

sexo masculino correspondentes aos IMCs de: 18,38 kg/m²; 24,8 kg/m²; 27,17 kg/m² 

e 34,51 kg/m² e cada uma representando os quatro estados nutricionais, conforme 



estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde: desnutrição, eutrofia, sobrepeso 

e obesidade. 

 Para avaliação do nível de atividade física foi utilizado o Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ) Este questionário foi proposto pela 

Organização Mundial de Saúde, em 1998, e validado para a população brasileira por 

Matsudo e cols. (2001). Este instrumento é utilizado para determinar o nível de 

atividade física em nível populacional. Em sua versão curta, o IPAQ considera os 

critérios de frequência, duração e tipo de atividade física (caminhada, moderada e 

vigorosa). 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Os universitários foram abordados nas dependências da universidade e foram 

orientados quanto à natureza do trabalho; eles foram levados até uma sala do curso 

de Nutrição onde assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Primeiramente responderam à Escala de Figuras de Silhuetas. Neste teste foi 

solicitado ao participante para escolher um cartão dentre os dispostos em uma 

mesa, em série ordenada ascendente, com a silhueta que mais se aproxima da 

imagem do seu próprio corpo no momento. Anotado o IMC correspondente à figura 

escolhida, este passou a ser denominado de IMC ATUAL P (escolhido pelo indivíduo 

– como ele se vê) (KAKESHITA e cols., 2009). 

 Em seguida, ainda com as Figuras de Silhuetas dispostas na mesa, os 

Estímulos foram apresentados, um de cada vez, mas sempre na mesma sequência, 

para todos os participantes. O primeiro Estímulo apresentado foi o de sobrepeso, 

seguido dos de desnutrição, obesidade e eutrofia. Esta ordem aleatória teve o 

objetivo de não indução da própria sequência da classificação do estado nutricional. 

A cada Estímulo apresentado, o participante respondeu a qual figura da Escala de 

Figuras de Silhuetas o mesmo corresponde. Anotado o IMC correspondente à figura 

escolhida, este passou a ser denominado de IMC ATUAL E (Escolhido pelo 

indivíduo – como ele vê o Estímulo). Após breve explicação por parte da 

pesquisadora eles responderam ao IPAQ e por último foi realizada a avaliação 

antropométrica.  

 Os participantes foram separados de acordo com o nível de atividade física 

em Sedentário/Pouco Ativo; Ativo e Muito Ativo. 

 O Índice de Massa Corporal foi obtido através da relação Peso (kg)/Estatura 

(m²). A classificação do estado nutricional foi realizada segundo a OMS (2000).  



Para avaliação da acurácia da estimação do tamanho corporal, o IMC aferido 

(REAL) foi colocado no intervalo das escalas e comparado à figura escolhida como 

ATUAL. Caso as figuras fossem iguais, o participante era classificado como tendo 

uma percepção acurada de seu tamanho corporal real. Se a figura ATUAL fosse 

maior que a figura REAL, a classificação era de superestimação e, se fosse menor, 

de subestimação. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Ao avaliar a estimação do próprio tamanho corporal e sua relação com nível 

de atividade física, através da Escala de Figuras de Silhuetas, a Figura 3 mostra que 

41% (n=7) dos participantes do Grupo Sedentário/Pouco Ativo (n=17) apresentaram 

superestimação, seguidos de 41% (n=7) de subestimação e 18% (n=3) de acurácia. 

Com relação aos universitários do Grupo Ativo (n=54), 44% (n=24) apresentaram 

subestimação, seguidos de 41% (n=22) de superestimação e 15% (n=8) 

apresentaram acurácia. Ao avaliar o Grupo Muito Ativo (n=49), foram encontrados 

36% (n=18) de subestimação, seguido de 35% (n=17) de superestimação e 29% 

(n=14) de acurácia.  

 

Figura 3 – Estimação (%) do próprio tamanho corporal dos universitários da Universidade de Ribeirão 

Preto, separados pelos grupos Pouco Ativo (n=17), Ativo (n=54) e Muito Ativo (n=49), obtida através 

da Escala de Figuras de Silhuetas, Ribeirão Preto, 2015. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Alves (2014) encontrou que os universitários do sexo masculino apresentaram 

prevalência de subestimação (41%), seguida de superestimação (35%) e de 

acurácia (24%), ao estimarem o próprio tamanho corporal.  
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O estudo de Souza (2015), por outro lado, encontrou superestimação (53%), 

seguida de acurácia (30%) e de subestimação (17%) pelos universitários que 

avaliaram o próprio tamanho corporal.  

Em relação à estimação do tamanho corporal do Estímulo Sobrepeso, através 

da Escala de Figuras de Silhuetas, pelos universitários avaliados, a Figura 4 mostra 

que o grupo Sedentário/Pouco Ativo (n=17) apresentou 100% (n=17) de 

superestimação. O Grupo Ativo (n=54) apresentou 88% (n=48) de superestimação, 

seguido de 6% (n=3) de acurácia e 6% (n=3) de subestimação. O Grupo Muito Ativo 

(n=49) também apresentou 100% (n=49) de superestimação. 

 

Figura 4 – Estimação (%) do tamanho corporal do Estímulo Sobrepeso pelos universitários da 

Universidade de Ribeirão Preto, separados pelos grupos Sedentário/Pouco Ativo (n=17), Ativo (n=54) 

e Muito Ativo (n=49), obtida através da Escala de Figura de Silhuetas, Ribeirão Preto, 2015. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Esses dados corroboram com o estudo de Alves (2014) que encontrou 

prevalência de superestimação (95%), seguida de subestimação (3%) e acurácia 

(2%) nos universitários do sexo masculino quando avaliaram o Estímulo Sobrepeso. 

Souza (2015) também encontrou superestimação (75%), seguida de acurácia 

(21%) e subestimação (4%) nos participantes do sexo masculino que avaliaram o 

tamanho corporal do Estímulo Sobrepeso.  

Com relação ao Estímulo Desnutrição, através da Escala de Figuras de 

Silhuetas a Figura 5 mostra que os participantes do Grupo Sedentário/Pouco Ativo 

(N=17) apresentaram 47% (n=8) de subestimação, seguidos de 29% (n=5) de 

acurácia e 24% (n=4) de superestimação. O Grupo Ativo (n=54), por sua vez, 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

POUCO ATIVO ATIVO MUITO ATIVO

SUPERESTIMAÇÃO

SUBESTIMAÇÃO

ACURÁCIA

% 



apresentou 50% (n=27) de subestimação, seguido de 30% (n=16) de acurácia e 

20% (n=11) de superestimação. O Grupo Muito Ativo (n=49) apresentou 55% (n=27) 

de subestimação, seguido de 35% (n=17) de acurácia e 10% (n=5) de 

superestimação.  

 

Figura 5 – Estimação (%) do tamanho corporal do Estímulo Desnutrição pelos universitários da 

Universidade de Ribeirão Preto, separados pelos grupos Sedentário/Pouco Ativo (n=17), Ativo (n=54) 

e Muito Ativo (n=49), obtida através da Escala de Figura de Silhuetas, Ribeirão Preto, 2015. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Esses dados corroboram com o estudo de Alves (2013) que ao avaliar o 

julgamento dos universitários com relação ao Estímulo desnutrição encontrou uma 

prevalência de subestimação (63%), seguido de acurácia (29%) e superestimação 

(8%). 

 O presente estudo difere do estudo realizado por Souza (2015) que encontrou 

acurácia (47%), seguido de subestimação (39%) e superestimação (14%) ao avaliar 

a percepção do tamanho corporal do Estímulo desnutrição em universitários do sexo 

masculino.  

Em relação ao Estímulo Obesidade, através da Escala de Figuras de 

Silhuetas a Figura 6 mostra que o Grupo Sedentário/Pouco ativo (n=17) apresentou 

100% (n=17) de superestimação. O Grupo Ativo (n=54) também apresentou 100% 

(n=54) de superestimação e o Grupo Muito Ativo (n=49) apresentou 98% (n=48) de 

superestimação, seguido de 2% (n=1) de acurácia. 
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Figura 6 – Estimação (%) do tamanho corporal do Estímulo Obesidade pelos universitários da 

Universidade de Ribeirão Preto, separados pelos grupos: Sedentário/Pouco Ativo (n=17), Ativo (n=54) 

e Muito Ativo (n=49), obtida através da Escala de Figura de Silhuetas, Ribeirão Preto, 2015. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

Esses dados corroboram com os encontrados por Alves (2013) que, ao 

avaliar a percepção dos universitários com relação ao Estímulo obesidade, 

encontrou 100% de superestimação. Os dados corroboram também com o estudo 

de Souza (2015), onde os universitários apresentaram superestimação (84%), 

seguido de acurácia (12%) e subestimação (4%). 

Ao avaliar o Estímulo Eutrofia, através da Escala de Figuras de Silhuetas a 

Figura 7 mostra que os universitários do grupo pouco ativo apresentaram 41% (n=7) 

de superestimação, seguido de 35% (n=6) de subestimação e 24% (n=4) de 

acurácia. O grupo ativo teve uma prevalência de 41% (n=22) de superestimação, 

seguido de 33% (n=18) de acurácia e 26% (n=14) de subestimação. O grupo muito 

ativo apresentou os mesmos valores de superestimação e acurácia 39% (n=19) 

cada um e 22% (n=11) de subestimação. 

Figura 7 – Estimação (%) do tamanho corporal do Estímulo Eutrofia pelos universitários da 

Universidade de Ribeirão Preto, separados pelos grupos: Sedentário/Pouco Ativo (n=17), Ativo (n=54) 

e Muito Ativo (n=49), obtida através da Escala de Figura de Silhuetas, Ribeirão Preto, 2015. 
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Fonte: Próprio Autor. 

 

Esses dados corroboram com o estudo de Alves (2013) que ao avaliar a 

percepção dos universitários em relação ao Estímulo Eutrofia encontrou uma 

prevalência de superestimação (40%), seguido de subestimação (31%) e acurácia 

(29%). Os dados diferem do estudo de Souza que encontrou uma prevalência de 

subestimação (42%), seguida de acurácia (38%) e superestimação (20%) pelos 

universitários ao avaliarem o Estímulo Eutrofia. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A maioria dos universitários encontrava-se eutrófica, seguidos de Sobrepeso 

e de Obesidade Grau I. 

• Parece que o nível de atividade física exerceu alguma influência na estimação 

do próprio tamanho corporal e no de outros indivíduos.  

• O grupo Muito Ativo foi o que apresentou maior acurácia. 
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